
פעילויות קשב
וצפייה

“חדר שקט”
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פעילויות קשב וצפייה
ישנם תלמידים המעדיפים לבלות את ההפסקה בדרכים רגועות ושקטות. חלק מאותם 

תלמידים מעדיף גם להישאר בתוך בניין בית הספר ולא לצאת לחצר. מתחם קשב וצפייה 

מתאים במיוחד עבור תלמידים אלה. במתחם זה יוכלו התלמידים להאזין או לקרוא סיפור 

ושיר, לצפות בסרט ועוד. 

באמצעות חומר כתוב או באמצעות קלטות וסרטים אפשר להעביר שפע מסרים בתחום 

הבטיחות בדרכים, במיוחד כשזה קורה בדרך חווייתית ובאווירה נינוחה ורגועה המתאימה 

לאותם תלמידים המעוניינים בזה.

המטרה 
התלמידים יכירו את נושאי הבטיחות בדרכים ויפנימו מסרים בטיחותיים בדרך חווייתית 

ורגועה.  

הצעות לפעילויות 
קריאה 

האזנה לשירים ולסיפורים 

צפייה בקלטות או בסרטים

מאפייני הפעילות
התלמידים המעדיפים פעילויות רגועות יבחרו במוקד זה, שבו ימצאו הצעות לקריאת 

 ספרים, תכניות רדיו וטלוויזיה, קלטות וסרטי וידאו שעוסקים בבטיחות בדרכים ובנושאי 

יקלטו  ובתוך כדי כך  ובצפייה  זמן ההפסקה בהאזנה  יבלו את  תעבורה. תלמידים אלה 

מסרים העוסקים בזהירות ובבטיחות בדרכים.

מקום הפעילות
חדר כיתה שקט או ספריית בית הספר

ציוד נדרש
מחובר  מחשב  רשמקול,  וידאו,  טלויזיה,   , )רדיו  וצפייה  האזנה  מכשירי  קריאה  ספרי 

לאינטרנט ולמגבירי קול ואחרים( קלטות וסרטונים שעניינם בבטיחות בדרכים ובנושאי 

תחבורה.



ההפסקה כזמן זה”ב 
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דוגמאות 

 3.1

http://he.israel-music.com/ariella_savir/derech_hamelech/ 

דרך המלך - אריאלה סביר

שירי משחק זהירות ובטיחות - מילים ומנגינה

3.2

ספר קריאה “מעשה שהיה במעבר חצייה” 

מאת נירה הראל, בהוצאת “כתר”,

ומדריך  א’-ב’  כיתות  לתלמידי  קריאה  ספר 

למורה. ניתן לרכוש בחנויות הספרים 

3.4 רשימת ספרי קריאה בזה”ב 

מעשה שהיה במעבר חציה — נירה הראל, הוצאת כתר 

כלי התחבורה של רום — רנה שליין, הוצאת ספרות עכשיו

מסע אל ארץ הזהירות — אביב בן רפאל, הוצאת קוראים

זיהרותי מהירותי — רימונה דינור, הוצאת מעריב וכתר

מעבר חצייה המצאה נהדרת - דתיה בן–דור, הוצאת מודן

אני זהיר, אוסף שירים וחרוזים — רנה שליין, הוצאת ספרות עכשיו

האיש האדום והאיש הירוק — רבקה אליצור

הרמזור יודע לדבר - דבורה עומר

לעבור את הכביש עם אמא שלי - יונתן גפן




